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1 Sovjet vil ikke oppheve fotoqra-
Ifarinasforbudrt^d^Si

De russiske myndig
heter vil ikke gå med på
af fotograferingsforbudef
langs russegrensen i Finn
mark blir opphevet, sier

grensekommissær Andreas
Kielland Rygg til Lofotpos
ten.

på a} fotograferingsforbu- forbodet skulle oppretthal
de! ble strøket i avtalen des. Vi håper imidlertid at
noe de lokale myndigheter det skal bli visse lettelser
var enige i men på sen- til neste turistsesong, sier
tralt hold ble det sagt at grensekommissæren.

Vi hadde håpet at myn
dighetene skulle gå med

KIELLAND RYGG håper på enkelte lettelser til neste turistsesong * 
ijÉiiHiiÉilp

GRENSEKOMMISSÆR

Staten må hjelpe de Store problem for
utkantkommunen^

Fra Lofotpostens Oslo-kontor:

kartlegger den store inntektssvikten Den vanskelige kommuneøkonomien ble tatt opp av Bjarne
Lyngstad (V), Nord-Trøndelag ien interpellasjon i Stortin
get i dag.

Norges Bondelag
For jordbruket i Nordland

ble sommeren 1964 mistrøstig
med kaldvær og vedvarende
regn som la ned åkrene. Av
samtlige fylkets kommuner er
det bare Saltdal og Ankenes

som har avlinger over 80 pro
sent av et normalår mens de
fleste kommuner ligger langt
under. Som følge av de dårlige
avlinger har melkeleveransen
til samtlige meierier gått be-

tydelig ned, og Nordland Bon
delags styre har sett seg nødt
til å be om forhandlinger med
sikte på å oppnå samme tildel
ing av rabattkraftfor til Nord

over til siste siae.

Han fremhevet her sterkt at løse, og man opplever
grensen er nådd for kommune- derfor en tillitskrise mei
nes økonomiske evne, de er på- lom kommune og stat. Han
lagt oppgåver de ikke har konkluderte sin interpellasjon
økonomisk bæreevne til å Over til siste side.

Hitler lykkønsket
av Sveriges konge

Sendte fakke- og gratulasjonstelegram i anledning
av angrepet på Sovjetsamveldet

Washington: (NTB—Reuter)
Kong Gustav Adolf V av

Sverige sendte il 941 en
hjertelig takke- og gratula
sjonshilsen til Adolf Hitler i
anledning av Tysklands an
grep på Sovjetsamveldet,
fremgår det av en serie do
kumenter om tysk utenriks
politikk i perioden 23. juni—
-11. desember 1941, som ble
offentliggjort onsdag med
tiliatelse fra den amerikans
ke, britiske og franske re
gjering.

Et av dokumenterte er et brev
fra den tyske charge d'affaires
i Stockholm til utenriksde
partementet i Berlin datert 28.
oktober 1941 der det heter:
Kongen av Sverige har anmodet
meg om å bringe videre til Der
Fiihrer ,følgende synspunkter
når det gjelder Sovjetsamveldet

PAVE PIUS XII
ville ikke skade Tyskland.

Helt fra den siste verdenskrigs
slutt har Kongen innsett hvil
ken alvorlig fare bolsjevismen
representerer. Kongen ønsket
derfor helt oppriktig å gi ut
trykk for den takknemlighet
han føler overfor Der Fiihrer
for at han har besluttet å knu
se denne plage. Kongen ba om
at hans hjerteligste gratulasjo
ner må bli formidlet til Der
Fiihrer i anledning av de store
resultater som alt er oppnådd.

PAVEN Langtidsbladet med Gillette kvalitet
Av et annet dokument frem

går det at en tysk diplomat i
Vatikanet, Fritz Menhausen, mv
derrettet sine overordnede om at
Paven sto på Tysklands side,

Man blir stadig mer og mer
overbevis.t om at i sitt hjerte
står pave Pius XII på akse
maktenes side, heter det i et
brev til utenriksdepartementet j
Berlin.

Det heter videre i brevet at
(Over til siste side)

G*ll tt
KONG GUSTAV V

takknemlig.

nyuer i veier/ I
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Ny beat-musikk

gruppe fra Liverpool Dagens Ulle merkverdighet
MEN DET ER PIKEK

.DENNE GANG

Verdens første kvinnelige beat
musikere er kommet til Køben
havn. De kommer merkelig nok
også fra Liverpool, og i anmel
delsen heter det at de unge da
mene som forøvrig kaller seg
The Liverbirds spiller megeb
godt. De har hatt stor suksess,
kanskje fordi de har etterlevet det
paradoksale i denne spesielle form
for musikk. For mens de andre
store Liverpool-gruppene opptrer
så feminin som mulig med langt
hår, stramme busker og høye bæ
ler, er The Liverbirds gått den
andre veien. Ingen av de fire pi-
kene eier en kjole eller sko med
stiletthæl. De viser seg på scenen
og privat i lange bukser og skjor
ter. Pikene har forøvrig nettopp
innspilt sin første LP-plate -som
om kort tid kommer på markedet.

EN TAM HARE
Familien Eriksen på Brennse

ter pvenfor Mo i Gjerpen har ei
sjeldent husdyr. Det er Peile-
Hare, som ble funnet som et bitte
lite nøste under en trerot i sko
gen. Eriksen tok den med seg
hjem, og her ble den lille haren
alles kjæledegge. Det var merke
lig nok ikke så vanskelig å få
den til å spise, og den la på seg
og ble hjemmevant i familien. At
den av og til har tatt feil av fru
Eriksens stueplanter og kålblader
er blitt tilgitt.

VidLdwedtssyilkekt Cl-Llze
Den tyske skuespillerinnen Elke Sommer gjorde stor lyk

ke mens hun var i Hollywood, men nå er hun i gamlelandet
igjen, hvor hun spiller inn en film i wild-west-klassen av
den tyske forfatter Karl May. «Winnetou og bjørnejegerne»
er filmens tittel, der Elke som wild-west-piken må vise seg
ikke å være bare bedårende, men også besluttsom og hard
overfor den barske mannfolkverden. Naturligvis dukker det
opp en kar som får hennes hjerte til å smelte.

Koksverket har problemer med sne og kulde, står det i
Jeg trodde tvertimot at sneen og kulda skulle øke omsetningenl.
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Hvor bor
Krastsjov?

En tsjekkoslovakisk flyktning i
Chicago —Anton Zajdlik har
satt seg fore å finne ut hvor tid
ligere statsminister Krastsjov
holder til. Derfor sendte han av
sted en julepakke til «Krustsjov

cOo Det sovjetiske internasjo
nale hovedkvarter, Moskva». Pak
ken inneholdt kaviar, sjokolade,
sukker og mel til en verdi av om
kring 20 dollar (omkring 140 kro
ner) . I og med at mottågeren må
kvittere for slike forsendelser, reg
net Zajdlik med at han gjennom
kvitteringen ville få svar.

HERTUGEN AV WINDSOR er
en mester i å brodere og knytte
tepper. I Biarritz har han i de
siste uker lært den franske skue
spillerinne Capucine kunsten å
lage gobeliner.

GENERAL DE GAULLE har
helt holdt opp å røke. Han sier
at han ikke vil risikere å få sin
kondisjon nedsatt og sine krefter
uttømt på et alt for tidlig tids
punkt.

Imidlertid fikk han . istedét et
brev fra selskapet som' står. for
leveringen av slike forsendelser.
Det het her at de sovjetiske myn
dighetetr ikke kunne la pakken
gå videre på grunn av ufullsten
dig adresse. Vedlagt var en sjekk
på 20 dollar.

PRINSESSE IRENE av Neder
land vil hvis den berømte en
gelske clairvoyante spåmann,
Maurice Woodruff får rett, skjen
ke sin mann, prins Carlos Hugo
von Bourbon-Parma tvillinger.

PRINS BERNHARD AV NE
DERLAND vil av dronning Eli
zabeth bli utnevnt til æresmars
kalk i det britiske flyvåpen som
takk for hans store innsats under
det store luftslag, det såkalte
«Battle of Britain» i 1940, som
sikret England mot tysk invasjon.

Zajdlik har. imidlertid ikke
tenkt å gi opp så lett. Forleden
henvendte han seg til den sovjefc
ske ambassaden i Washington for
å få den til å hjelpe ham med å
finne ut hvor Krustsjov bor.

Tro bare ikke jeg er noen almindelig katt! Jeg er nemlig på utstilling i Munchen for j
tiden sammen med 429 andre katter. Dersom dere ikke skulle vite det, så er j
jeg en siamesisk katt og min venn til høyre er en Khmerkatt, og om utstillingen for- |
øvrig er dei åsi at det er den fjortende internasjonale katteutstil fingen her i byen. j
Bare så dere vet det. I

i ' ' ÉUMUillte^

Baseball i retten «Jeg protesterer mot tendensi
øse innlegg fra rettens admini
strator», ropte øyeblikkelig for
svareren, advokat Fred Semaan.
Alle i El Paso vet at advokat
Semaan er tilhenger av «Yan
kees», og at dommer Turkey nær
mest er fanatiker når det gjelder
«Cardinalene». Advokat Semaan.
begrunnet sin protest med at op
timistiske meldinger om at «Car
dinalene» kunne vinne ville ha
innflytelse på rettens gang.

Under utvelgelse av jury i en
mordsak ved byretten i El Paso i
Texas, avbrøt dommeren Francis
Turkey forhandlingene og meddel
te at baseball-laget «St. Louis
Cardinals» ledet i kampen mot
«The New York Yankees» og_ la
til at ifølge den lappen han hadde
fått lagt på dommerbordet så det
ut til at «Cardinalene» ville virrne.

)fjf^^^jf^^)f)f)f^^^^}f^*)f)f^)f*>f4****^4-st-**^3f^**^^*^^4-^^*:

Mary hadde et Ute 1am....
Det middelaldrende ekteparet Mary og Angelos Apostopu

los som bor i landsbyen Didimotichu har fått igjen det liile
lammet som ble stjålet fra dem natt til lørdag. Måndag et
termiddag gikk Angeles til vertshuset og ble der fortalt at
den 17 år gamle Oglou Ibraim nettopp hadde lagt seg til å
holde et lam. Angelos forlet vertshuset og oppsøkte Ibraim.

Det sies at du plutselig har skaffet deg et lam, sa Angelos.
Ja, svarte Ibraim, du kan få se det. Men lammet var svart,

ikke hvitt som Marys og Angelos'. Plutselig kom et skybrudd
og Ibraim ga Angelos ly for regnet i huset. Da regnskuren
var over gikk Angelos ut og der oppdaget han igjen lammet,
men denne gangen var det hvit-svart stripete, ja, det var
tydelig at det snart ville bli nesten hvitt for den svarte farven
dryppet av ullen. Nå er lammet hjernane hos Mary og Angelos
igjen, mens Ibraim er overført Hi varetektsfengsel.

DEN 12 ÅR GAMLE Stuart Russel fro Seattle er helt fenomena! til å spille trompet, og hva
som gjør det hele så spesielt med hans spill er at han er blind og leser noter gjennom
blindeskrift. Han var bare smågutten da han viste spesielle evner og anlegg for trompet
spill og hans lærer transporterte da musikken over til blindeskrift. ************************************************
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